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Ezúton tájékoztatom a Tisztelt

Lakosságot, hogy Magyarország

köztársasági elnöke a 233/2016.

(VII. 5.) KE határozatával 2016.
október 2. napjára (vasárnap) or-
szágos népszavazást tűzött ki.

A népszavazásra feltett kérdés:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió

az Országgyűlés hozzájárulása
nélkül is előírhassa nem magyar
állampolgárok Magyarországra
történő kötelező betelepítését?”

A választási eljárásról szóló 2013.

évi XXXVI. törvény 168-169.§-ai-

nak megfelelően a választópolgárok

– a szavazás napján 06.00 órától
19.00 óráig – a lakcímük (lakóhely,

illetve tartózkodási hely) szerinti sza-

vazókörben szavazhatnak a szavazó-

helyiségben vagy mozgóurnával.

Az országos népszavazás során

Tihany településen az alábbi sza-

vazókör áll a választópolgárok ren-

delkezésére:

1. számú szavazókör: Tihanyi

Közös Önkormányzati Hivatal

épülete, Tihany, Kossuth L. u. 12.

A magyarországi lakcímmel ren-

delkező választópolgár személyesen

szavazhat.

A szavazás napján lakóhelyétől

távol tartózkodó választópolgár

belföldön az általa megjelölt tele-

pülésen átjelentkezéssel szavazhat.

Az átjelentkezésre irányuló kére-
lem benyújtásának határideje és

módja: 2016. szeptember 30. (pén-

tek) 16.00 óra, a kérelem szemé-

lyesen vagy levélben a lakóhely sze-

rint illetékes helyi választási irodá-

hoz, vagy a valasztas.hu oldalon ke-

resztül nyújtható be.

A szavazás napján lakóhelyétől

távol tartózkodó választópolgár

külföldön Magyarország külkép-

viseletein adhatja le szavazatát.

A külképviseleti névjegyzékbe
való felvételre irányuló kérelem be-

nyújtásának határideje és módja:

2016. szeptember 24. (szombat)

16.00 óra, személyesen vagy levél-

ben a lakóhely szerint illetékes helyi

választási irodához, vagy a valasz-

tas.hu oldalon keresztül.

A Magyarországon lakcímmel

rendelkező választópolgár kérel-

mezheti továbbá, hogy a választási

iroda szavazata leadásához mozgó-
urnát biztosítson lakcímére (lakó-

helyére, lakóhely hiányában, illetve

átjelentkezést követően tartózkodási

helyére), vagy a lakcíme szerinti sza-

vazókör területén lévő, általa meg-

jelölt egyéb címre. A kérelem be-

nyújtásának határideje a Helyi Vá-

lasztási Irodához: 2016. szeptember

30. (péntek) 16.00 óráig, a szavazás

napján az illetékes szavazatszámláló

bizottsághoz legkésőbb 15.00 óráig.

Benyújtásának módja: személyesen

vagy levélben, vagy a valasztas.hu

oldalon keresztül.

A fenti határidők jogvesztők, és

érvényesek a korábban benyújtott

kérelmek módosítása, visszavonása,

vagy törlése vonatkozásában is.

A kérelmek benyújtásához szük-

séges formanyomtatványok le tölt -

he tők a választások hivatalos hon-

lapjáról (www.valasztas.hu), vala-

mint Tihany község honlapjáról

(www.tihany.hu), illetve beszerez-

hetők a Helyi Választási Iroda

Tihany, Kossuth u. 12. szám alatti

hivatali épületben.

A szavazás menetéről röviden:
A szavazóhelyiségben az a vá -

lasz tópolgár szavazhat, aki a név-

jegyzékben szerepel.

A választópolgárnak érvényes ok-

mányokkal igazolnia kell:

1. személyazonosságát

– magyar személyazonosító iga-

zolvánnyal (régi típusú, könyvecske

formájú magyar személyazonosító

igazolvány vagy magyar ideiglenes

személyazonosító igazolvány is el-

fogadható),

– magyar útlevéllel (magyar

ideig lenes útlevél is elfogadható),

– magyar vezetői engedéllyel

(jogosítvánnyal) 

2. lakcímét

– lakcímkártyával (a lakcímbeje-

lentésről szóló átvételi elismervény

vagy a régi, könyvecske alakú sze-

mélyazonosító igazolvány is elfo-

gadható, ha tartalmazza a lakcímet) 

Fontos, hogy az egyes okmányok

igénylése során kapott átvételi el-
ismervény nem alkalmas a sze -

mélyazonosság igazolására!

A választópolgár a fenti adatok

igazolása után megkapja a lebélyeg-

zett szavazólapot és a borítékot,

melyek átvételét aláírással igazolja.

Szavazni az „Igen” vagy a „Nem”

melletti körbe írt, két egymás met-

sző vonallal (pl. X vagy +) lehet.

A szavazást követően a szavazó-

lap a borítékba helyezhető. Ezt kö-

vetően a szavazólapot a szavazó -

urnába kell helyezni és a szavazó-

helyiséget el kell hagyni.

Választással kapcsolatos kérdé-

seikkel forduljanak bizalommal

a Helyi Választási Iroda munka-

társaihoz a fenti címen, vagy a

87/538-030-as telefonszámon, il-

letve az onkormanyzat@tihany.hu

e-mail címen nyújtunk további fel-

világosítást.

NÉMETH TÜNDE

HVI VEZETŐ

Népszavazási tájékoztató

Augusztus végén, Kecskeméten,

az Országos Főépítészi Konferen-

cián vette át Tihany polgármestere

a Hild János-díjat. A rangos szak-

mai elismerést a településfejlesztés-

ben valamint az esztétikus környe-

zetalakításban kimagasló eredmé-

nyeket elért települések önkor-

mányzatai kaphatják meg.

Idén 35. alkalommal adomá-

nyozta az elismerést a Magyar Ur-

banisztikai Társaság. Tihany a két-

ezer lélekszám alatti települések kö-

zött bizonyult a legjobbnak.

Tihanyban a Hild-díj
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A Virágos Magyarországért im-

már több mint két évtizede az or-

szág legsikeresebb környezetszépítő

versenye, amely mára mozgalommá

nőtte ki magát. Az országos mellett

helyi – városi, megyei, régiós – ver-

senyeket is rendeznek, amelyek

évente több mint hárommillió em-

bert mozgósítanak. A kulturált,

környezetbarát, vendégváró ország-

kép kialakításának elősegítése, az

esztétikus településkép, a környezet

tudatos védelme a verseny legfon-

tosabb céljai. 

Az önkormányzati hivatalban

rendezett találkozón dr. Csemez

Attila, a Virágos Magyarországért

szervező bizottságának elnöke el-

mondta: az épített és a természeti

környezet mellett ezúttal turisztikai

és fenntarthatósági szempontokat

is figyelembe vesznek a döntésnél. 

A megmérettetést idén huszon-

harmadik alkalommal hirdették

meg. Tihany eddig egyszer, 2009-

ben jelentkezett a versenyre, de

mint a megbeszélésen a zsűri is

megjegyezte, azóta rengeteget vál-

tozott a település.

– Korábban nem volt hosszú távú

fejlesztési koncepciója a falunak,

ezért az elsődleges célunk egy stra-

tégia kialakítása volt. Több jelentős

fejlesztés valósult meg Tihanyban

az elmúlt években, szerencsére az

önkormányzat mellett két másik

erős szervezet, az Apátság illetve a

Nemzeti Park is generál fejleszté-

seket a településen – fogalmazott

Tósoki Imre a szakmai zsűrinek tar-

tott előadásában. A polgármester

hangsúlyozta: Tihany bekerült a vi-

lágörökség várományosai közé,

egyetlen magyar településként

megnyerte az Európai Falumegújí-

tási Díjat, pár hete pedig a Hild-

díjat vehették át. Jelentősen nőtt a

településre érkező turisták száma,

egyre népszerűbbek a helyi prog-

ramok, a Levendula Fesztivál pedig

országosan ismert rendezvénnyé

vált.

– Szeretnénk folytatni a fejlesz-

téseket. Bővíteni kívánjuk a kerék-

párutat, egy levendula lepárlóval el-

látott látványgazdaság kialakítását

tervezzük, megújítanánk a Bujtor

István Szabadtéri Színházat, létre-

hoznánk a Civilek házát. A tele-

pülést védendő, Tihany kapujánál

parkolókat létesítenénk és innen

elektromos buszok szállítanák be a

látogatókat a faluba – sorolta az el-

képzeléseket a polgármester, aki ki-

emelte, a rendezési terv lehetőséget

ad egy új szálloda építésére is, ami

nagy előrelépést jelentene Tihany

turizmusának. 

A verseny eredményhirdetése

késő ősszel várható.

mt

Zsűri előtt Tihany

– A Fidesz történelmi jelentőségűnek

tartja a kényszer-betelepítési kvóta el-

leni népszavazást. A parlamenti vá-

lasztásokhoz hasonló létszámú Fidesz-

aktivista mozgósít, több mint 200 fó-

rumot szervez a párt az országban

kormánypárti politikusok részvételével.

Miért ilyen fontos ez a népszavazás?

– Az októberi népszavazás nem

a napi belpolitikai küzdelmekről,

hanem Magyarország jövőjéről szól,

az a tét, hogy meg tudjuk-e védeni

közösségeinket, kultúránkat, a ma-

gyar családokat és a biztonságunkat.

Ennek érdekében összefogásra van

szükség, félre kell tenni a pártpoli-

tikát. Túl nagy a kockázat, ezért ne

kockáztassunk, el kell menni sza-

vazni, meg kell mutatnunk Brüsz-

szelnek, hogy a bevándorláspárti

politikájuk alapvetően elhibázott,

mert nem veszi figyelembe az eu-

rópai emberek érdekeit és évezredes

keresztény kultúránkat. Mi, amikor

megvédjük Magyarország határait

egyben Európát is védjük. Fontos,

hogy minél többen vegyünk részt a

népszavazáson és szavazzunk nem-

mel a brüsszeli kvótacsomagra.

– Mi a fő üzenete a népszavazáson

feltett kérdésnek?

– A fő üzenet az mindnyájunk szá-

mára, hogy Brüsszel nem dönthet a

magyar emberek helyett arról, hogy

kikkel éljünk együtt. Magyarország

jövőjéről a magyar emberek dönthet-

nek. Magyarország független ország,

amit mi magyarok kormányzunk.

– Magyarország problémája nem

a menekültek szétosztása, hanem a ha -

tárok megvédése – nyilatkozta a mi -

nisz terelnök. Ezt célozza a népsza-

vazás is?

– Magyarország álláspontja az,

hogy Európa határait kell megvé-

deni, nem  a bevándorlók elosztása

a megoldás a problémákra. Brüsszel

a bevándorlók elosztását erőlteti,

már egy egész kvótacsomagról dön-

tött, de ez csak súlyosbítja a prob-

lémát, vonzza a migránsokat Eu-

rópa felé, és a bevándorlókkal

együtt szétterítenék a kulturális fe-

szültségeket illetve  a terrorveszélyt

is. Ez túl nagy kockázat, nem sza-

bad vállalnunk. Ezért kell elmenni

szavazni és nemet kell mondani a

kényszerbetelepítésre.

– Ha egy érvényes népszavazás

eredménye kimondja, hogy a magya-

rok döntő többsége nem akarja a kvó-

tarendszert, akkor ennek milyen

következményei lehetnek?

– A népszavazással az a célunk,

hogy megváltoztassuk a brüsszeli

döntéseket. A legfontosabb követ-

kezménye az lesz, hogy Magyaror-

szág véleményét nem lehet figyel-

men kívül hagyni, legalábbis egy

demokratikus Európában ilyen

nem történhet meg. Ha a nemek

győznek, egyértelmű lesz, hogy a

magyar emberek és az Országgyű-

lés döntése nélkül nem lehet arról

dönteni, ki éljen Magyarországon.

– A friss közvélemény-kutatások

szerint egy év alatt nagyot fordult a

menekültekhez való hozzáállás, az

ország nagy többsége nem szolidáris

velük, nőtt a részvételi hajlandóság a

kvótanépszavazáson és egyértelműen

a nemek nyernének. Milyen részvételi

aránnyal lennének elégedettek?

– A magyar emberek pontosan

látják, hogy ennek a tömegnek a

töredéke valódi menekült – velük

természetesen szolidárisak va-

gyunk, ők áldozatok –, de a döntő

része ennek a migráns tömegnek

egyszerűen gazdasági bevándorló,

aki Európában akar élni. Európa

nem tud mindenkit befogadni.

Magyarország sem kockázathatja,

kultúráját, biztonságát, a magyar

családokat. A népszavazás eredmé-

nye hosszú távra, akár ötven-száz

évre is meghatározhatja Magyar-

ország gazdaságát és kultúráját. Azt

szeretnénk, ha az emberek felis-

Népszavazás – Az ország
mondhat véleményt

Október 2-re írta ki a népsza-
vazást a nem magyar állampol-
gárok Magyarországra történő
kötelező betelepítésével kap-
csolatban Áder János köztársa-
sági elnök. A kötelező betelepí-
tési kvótáról szóló népszavazás-
ról Kontrát Károly parlamenti
államtitkárt, a térség ország-
gyűlési képviselőjét kérdeztük. 

A Virágos Magyarországért ver-
seny zsűrije tett látogatást Ti-
hanyban. A főkertészekből, tu-
risztikai szakemberekből álló
grémium körbejárta a falut és
találkozott Tósoki Imre polgár-
mesterrel, aki a település fej-
lesztéséről tartott előadását.

Az idei versenykiírásra összesen 285 település jelentkezett. Veszprém
megyéből 23 nevezés érkezett, ebből 13 település jutott be a végső
győztest eldöntő megmérettetésbe. Négy kategóriában osztanak ki
díjat, Tihany a kétezer fő alatti települések versenyében érdekelt.
A szakmai zsűri egyenként keresi fel a településeket, ahol találkoznak
a polgármesterekkel és körbejárják az adott települést, ahol elsősorban
az épített és természeti környezet kialakítását veszik szemügyre. Ezen
belül is fontos szempont az új zöldfelületek, parkok létesítése, a kulturált
környezet kialakítása, a közterek, utcák, épületek, intézmények virágo-
sítása, továbbá a település műemlékeinek és kulturális értékeinek meg-
őrzése, fejlesztése. A város illetve falu kategóriában legszebbnek bizo-
nyuló település 2017-ben az európai versenyben képviseli majd Ma-
gyarországot.

mernék, hogy a személyes jövőjük-

ről hoznak döntést, amikor részt

vesznek a népszavazáson. Arról szól

az október 2-ai népszavazás, hogy

kaput nyitunk-e Magyarországon

a betelepítésnek, vagy úgy döntünk,

hogy meg akarjuk őrizni kultúrán-

kat, nyelvünket, munkahelyeinket,

az egészségügyi, az oktatási és a

szociális ellátórendszerünket. Arról

döntünk, hogy nem akarjuk, hogy

mások mondják meg, kikkel kell

együtt élnünk. Ne kockáztassuk

Magyarország jövőjét, szavazzunk

nemmel a kényszerbetelepítésre.

Minél többen leszünk ott a nép-

szavazáson, annál erősebb lesz Ma-

gyarország hangja, amit akár újabb

nemzetek is követhetnek.

t-v
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Jókedvű németek, pergő nyelvű

olaszok, kétszáz cseh vendég, oszt-

rákok, lengyelek, svájciak, luxem-

burgiak, belgák, hollandok népesí-

tették be Tihanyt az elmúlt pár

napban. Az Európai Falumegújítási

Díj 2014. évi nyerteseként ugyanis

a települést érte az a megtisztelte-

tés, hogy megrendezze ezt a nagy-

szabású találkozót, igazi népünne-

pély helyszínévé varázsolva a Ben-

cés apátság előtti teret, mely zsú-

folásig megtelt a programsorozat

megnyitóján.  

Az Európai Falumegújítási Díj

pályázatát 1990-ben hirdették meg

először. A díj a külső megjelenés

mellett mindenekelőtt a falvak és

községek belső minőségét értékeli,

amelynek szempontjai: a székhely-

hez alkalmazkodó gazdasági fej-

lesztés jegyében kifejtett tevékeny-

ségek, korszerű szociális intézmé-

nyek megteremtése, az építészet,

településfejlesztés, ökológia és ener-

giaellátás szempontjainak ütközte-

tése és összehangolása, valamint

a kulturális kezdeményezések és to-

vábbképzési intézkedések előmoz-

dítása. A 2016. évi verseny mottója,

a „Nyitottnak lenni” arra szólít fel,

nyílt tekintettel forduljunk az új,

innovatív ötletek, stratégiák és pers-

pektívák felé. 

Az ez évi verseny 11 állam 24

résztvevője közül kikerülő díjazott-

jait nemzetközi zsűri értékelte két

értékelő ülés és minden résztvevő

község előzetes, helyben történő

megtekintésének keretében. A dön-

tés értelmében az Európai Falu-

megújítási Díjat az Ausztriában

fekvő tiroli község, Fliess kapta.

Mint elhangzott, a település példa-

értékű fejlesztéseinek középpontjá-

ban az erőforrásokat óvó település-

politika, a településközpont felélesz-

tését szolgáló, korszerű építőkultúra,

a lakosság minden generációjának

az igényeire koncentráló, nagy ér-

tékű intézmények és szolgáltatások

megteremtése, fenntartása, a mező-

gazdaság, gazdaság és a foglalkoz-

tatás elősegítése, a művészet és

kultúra támogatása, illetve a termé-

szeti- és kultúrtáj ápo lása valamint

az értékéhez méltó rangra emelése

állnak. 

A Club Tihany Wimledon ter-

mében rendezett díjátadó ünnepsé-

gen, Tósoki Imre, Tihany polgármes-

tere is köszöntötte a résztvevőket,

kiemelve, hogy egymás megisme-

rése, a kapcsolatok építése, ápo lá sa

szorosan hozzátartozik a megújítás

szakmai céljainak megvalósításához. 

– Együttműködés és lelkesedés

nélkül ugyanis nincs igazi telepü-

lésfejlesztés. Ez a két tényező pedig

Európa legjobbjai a félszigeten jártak
Tihany látta vendégül az Euró-
pai Falumegújítási Díj nyertes
településeit. A szeptember ele-
jén rendezett háromnapos prog -
 ram keretében a kontinens hu-
szonnégy, kiemelten legjobban
fejlődő kistelepüléséről, min-
tegy ezer vendég érkezett a fél-
szigetre. 



TIHANYI VISSZHANG                                                                                                                                                                                                                                                          5. OLDAL

éppen az emberi kapcsolatokból nő

ki, azokból táplálkozik. A falumeg-

újítási munka persze nem csak a

lel kesedésről szól. Óriási tervező-

munka, kőkemény megvalósítás áll

mögötte. A mottó a nyitottságról

szól, ami az európai léptékű tapasz-

talatcserét állítja középpontba.

A továbblépéshez mindig valami

újat kell tanulni, és a tapasztalat az,

amiből a legtöbbet tanulhatunk,

legyen az a sajátunk vagy másoké

– fo galmazott a polgármester. 

Tihany olyan település, amely

halad a korral, reagál a változásokra,

ezzel biztosítva hosszútávon is

fenntartható fejlődését – mondta

köszöntőjében Kontrát Károly, a

Belügyminisztérium államtitkára, a

település országgyűlési képviselője. 

– Az önkormányzat az itt élő

emberekkel közösen valósítja meg

fejlesztési programját. Tihanyban

egyaránt fontos a műemlékvéde-

lem, a vallási, történeti, építészeti,

és kulturális hagyományok megőr-

zése, úgy, hogy közben a 21. szá-

zadnak is megfelelő környezetet

alakítanak ki – vélekedett az állam-

titkár. 

A díjátadón Kis Miklós Zsolt,

a Miniszterelnökség agrár-vidék-

fejesztésért felelős államtitkára egy

kerekasztal beszélgetés során be-

szélt a magyarországi vidékfejlesz-

tés jelenlegi kihívásairól. Hangsú-

lyozta, az európai példákból nagyon

sokat lehet tanulni a magyar tele-

pülések vezetőinek is.

A nyertes település, Fliess mellett

még hét másik résztvevő érte el a

legmagasabb kategóriát, ahova azo-

kat a községeket sorolják, amelyek

a teljes körű, fenntartható valamint

a mottóhoz hű falufejlesztés kiemel-

kedő minőségben és színvonalon

történő megvalósításával tűnnek ki.

A díjátadó gálaműsor után a te-

lepülések lakói a kiállító standokon

megismerkedhettek egymás ered-

ményeivel, néhány település művé-

szeti csoportja pedig színes műsor-

ral szórakoztatta a megjelenteket.

A vendégsereg a három nap fo-

lyamán megismerkedhetett Tihany

nevezetességeivel, látogatást tettek

a Levendula Házban és részt ve-

hettek hajókiránduláson is. 

A szervezők azt remélik, hogy

minden vendég szép emlékekkel tá-

vozott Tihanyból, és igazi közösségi

élményként élték meg a Falumeg-

újítási Díjátadó programsorozatát. 

RÓZSA ÉVA

FOTÓK: VÖRÖS ÁKOS

A díjátadó ünnepségsorozat
után Tósoki Imre polgármestert
kértük meg, hogy értékelje a
rendezvényt: 

– Úgy gondolom, hogy
Tihany felnőtt a feladathoz.
Ilyen színvonalú, ennyire sokrétű
rendezvényt még nem szervezett
a település, a hosszas előkészítő
munka és a széles körű összefo-
gás eredményeként elmondható,
hogy minden szempontból si-
keres napokon vagyunk túl.
Ismét bebizonyosodott, hogy a
közösség mekkora erőt jelent.
Szeretném megköszönni Tihany
lakosságának, hogy töretlenül
állt mellettünk. Külön köszö-
nöm a támogatást a képviselő-
testület tagjainak és a hivatal
dolgozóinak. Köszönettel tarto-
zom a szervezőknek, a TDM és
a Művelődési Ház valamint
a Magtár Stúdió dolgozóinak,
a falugondnokságnak és az is-
kolai konyha dolgozóinak, kör-
zeti megbízottunknak, a közte-
rület-felügyelőknek és a parko-
lóőröknek, a Levendula Klub-
nak, a Bencés Apátság munka-
társainak, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Parknak és a Leven-
dula Ház Látogatóközpontnak.
A Vinitores Tychonienses Bor-
rend tagjainak, a Tihanyi Bencés
Iskola kórusának és tanárainak,
a Tihanyi Asszonykórusnak,
a Tihanyi Népzeneoktatás taná-
rainak és a növendékeknek,
a Tihany Gyermek Táncegyüt-
tesnek, a Hegyenjárók Tánc-
együttesnek, a helyi vállalkozók-
nak, az önkéntes diákoknak va-
lamint Bakos Péternének. Ez a
hosszú lista is bizonyítja, a ren-
dezvény igazi szép példája volt
egy község összefogásának,
minden egyes közreműködő
munkája hozzájárult ahhoz,
hogy kizárólag pozitív visszajel-
zést kaptunk a főszervező
ARGE-től és a résztvevő tele-
pülésektől is. 
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A nosztalgia több forrásból is

táplálkozik. A tömegturizmus ide-

jén nagyon sokan éltek jól a turiz-

musból. Közéjük tartoztak a szál-

lásadók, akik még a legparányibb,

félig kész szobát is ki tudták adni;

ők maguk ez időre a garázsba vagy

a kerti kunyhóba, fészerbe költöz-

tek. Óriási pénz volt az étkeztetés-

ben; mindent el lehetett adni. Le-

gendák születtek a milliókat kereső

lángossütőkről, fagylaltosokról, tra-

fikosokról, és bizony, sok ház épült

a pincérek borravalójából is. A vi-

szonylag gyors és könnyű pénzke-

reseti lehetőség mellett bearanyozza

az emlékeket a balatoni nyaralás ol-

csósága is: beutalóval vagy anélkül

csaknem mindenki számára meg-

fizethető volt. A szakszervezeti

nyaralásért csak a költségek húsz

százalékát kellett leperkálni, bár a

jobb helyekre és a főidényre szóló

beutalóra éveket kellett várni. 

A SZOT üdülőkben reggelire elő -

re elkészített cukros-citrompótlós

teát, vajat, felvágottat adtak;

a kiválasztott ebéd- és a vacsorame-

nüt előző nap kellett beikszelni a

géppel írt, indigós papírlapon.

A strandokon nyár közepére kiszá-

radt fű, ritkás árnyék, harsogó tás-

karádiók és zenés hangosbemondók

várták az üdülőket.

A szórakozásról is

központilag gondos-

kodtak: minden tur-

nus ismerkedési esttel

kezdődött, kultur-

programokkal folyta-

tódott; a kertben hin-

ták, pingpong-aszta-

lok, a társalgóban pe-

dig könyvek, kártya és

kidobós társasjátékok

mellett lehetett ki-

kapcsolódni. Aki en-

nél többre vágyott, az

felszállhatott a Bala-

ton leghíresebb disz-

kóhajójára, a Beloian-

niszra, amely Siófok,

Füred és Tihany kö-

zött közlekedett, vagy elmehetett a

széplaki Hableányba, esetleg a föld-

vári Keringő bárba. A megfizethető

szórakozóhelyek közé tartozott Ti-

hanyban a Sportszálló vagy a Motel,

a Club Tihany diszkója.

A gyerekek és a fiatalok a Zánkai

úttörőtáborban és a földvári Express

nemzetközi üdülőtelepen gyűjtögették

a feledhetetlen élményeket. Zánka

Közép-Európa legnagyobb úttörő-

tábora volt; maga Kádár János párt-

főtitkár avatta fel 1971-ben. Évente

25 ezer gyerek nyaralt itt.

A tavat felfedezték a külföldiek

is, elsősorban a lengyelek és a két

német hazából érkezők. A külföl-

diek, főleg a nyugat-németek, ke-

ményvalutájuknak köszönhetően,

kiváltságos helyzetben voltak: el-

foglalták a jobb szálláshelyeket, és

olyan árukat is megvehettek a va-

lutás boltokban, amelyekről az átlag

magyar csak álmodni tudott.  Meg-

jelenésükből komoly anyagi hasz-

not húztak a márkát illegálisan fo-

rintra váltók, a valutázók. Rajtuk

kívül megjelentek a hippik, majd a

jampik és a farmernadrágos huli-

gánok, akik Pannonia motorkerék-

párral, MZ-vel, pöfögő Trabanttal

vagy autóstoppal érkeztek valamely

balatoni kempingbe, hogy ott in-

gyen éjszakázzanak. A hatóságok

azonban nemcsak velük vívták szél-

malomharcukat, hanem az illegális

szobakiadókkal is, akik néhány nap

alatt, munka nélkül keresték meg a

havi átlagjövedelem többszörösét. 

Gasztronómiai katasztrófa –

summásan így foglalhatnánk össze

a tóparti büfék kínálatát. A hekket

azóta is makacsul – és tévesen – a

„leg balatonibb” halnak tartjuk,

ugyanis a Balaton partján évtizede-

kig, a keszegen kívül, csak ezt lehe-

tett kapni. A sztenderd kínálat ma

sem sokban tér el az akkoritól: sült

hekk, lángos, palacsinta, főtt kuko-

rica, viszont az üdítők frontján ak-

kor még vezetett a Bambi, a Jaffa és

a Traubiszóda. Az árakon viszont

elámulhatunk: 22 forintból meg le-

hetett ebédelni. (Néhány tétel a ko-

rabeli étlapokról: halászlé 19,20 Ft,

sertéspörkölt galuskával 11,20.

Colaszörp 6,20, jaffaszörp 5,10,

Traubisoda 5,80. Kinizsi sör 11 Ft,

Steffl (0.33) 20 Ft.) Az Utasellátó

étlapjáról: virsli mustárral 6,00 Ft;

sült szalonna hagymával 4,70, kávé

dupla 2,40, Hubertus 4,40. Össze-

hasonlításul: a buszjegy 1 forint volt,

a kenyér és a tej 3,60. Az átlagfizetés

az évtized elején 2000-2500 forint

lehetett. 

Fürdőruhadivat – Az egyrészes

fürdőruhák mellett, az 50-es évek-

től kezdve hódított a bikini. Persze,

nem a mai minimál stílusú, hanem

a komolyabb anyagráfordítású, az

izgalmasabb női testrészeket takaró

változat. A melltartó különleges

szabása miatt az akkori hölgyek

kúpalakú kebleket viseltek, és teljes

testükön természetes szőrzettel

büszkélkedtek. A bikini erős leegy -

sze rűsítése volt az egyrészes mono -

kini, amely megszabadította a nő-

ket a fürdőruha felső részétől,

a 80-as években pedig a divat a für-

dőruhák alsó részét támadta meg;

így keletkezett a tanga. Akkoriban

nem csak a nők villantottak a Ba-

laton partján, hanem a férfiak is.

Kezdetben volt a klottgatya, aminek

hosszú, ámde laza szára bepillantást

engedett a férfiak lába közé.

A 60-as évek elején lezajló fürdő-

ruha-forradalom következménye-

ként jelent meg a fecske, amely ta-

karékos anyagfelhasználásáról vált

közismertté. Többnyire kék vászon-

ból készült, közepén egy függőle-

gesen futó fehér csíkkal. Oldalt zsi-

nórokkal lehetett megkötni, vagyis

nem volt egy túl stabil alkotmány.

Ámbár a fecske vagy a csúzlitanga

állítólag újra divatba jön.

A strandfelszerelés kötelező ele -

me volt a Pálma gumimatrac és a

vietnámi papucs. A matracot hasz-

nálat előtt fel kellett fújni, így aztán

gyakran láthattunk erősen ziháló,

vörös fejű családfőket a strandokon.

Aki nem akart divatozni, az meg-

elégedett egy fekete színű autó-

gumi-belsővel. A felszereléshez tar-

tozott még egy Szokol táskarádió

és egy alumínium ételdoboz is. 

A Balaton ma is milliók kedvenc

üdülőhelye. Az utóbbi évtizedben

hatalmas változások történtek itt,

de a tömegturizmus évtizedeit még

nem teljesen heverte ki. A nagy

kempingek, üdülő-kombinátok java

ugyan bezárt, és új életre, további

hasznosításra vagy a dózerre vár, de

a letűnt világ nyomai itt-ott még

fellelhetők – és egyhamar nem is

tűnnek el. Az üdülőhelyi divatok

jönnek-mennek, de a nosztalgia so-

sem megy ki a divatból. A Balaton

ma is sokaknak a „múlt ifjúság tün-

dér tava”.

KONCZ MÁRIA

Balatoni nyár

Újra divat a Balaton. Évről évre
emelkedik a vendégek száma,
akiket már régen nem a nosz-
talgia hoz vissza, hanem a szín-
vonalas szálláshelyek, a minő-
ségi szolgáltatások. Az idősebb
hazai vendégek – és nagyon sok
fiatal is - azonban örömmel fe-
dezi fel újra a hatvanas-hetve-
nes évek világát a retro-feszti-
válokon, a kiskocsmákban, és az
éttermekben. Ebből adunk egy
kis ízelítőt.
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A tizenkilenc éves Érdi Mária

szeptember elején hozzátartozók,

barátok, ismerősök és sportrajongók

körében tartott az olimpiai szerep-

léséről élménybeszámolót a Hajó-

gyári Kikötő rendezvénytermében. 

A riói olimpián a tapasztalatszer-

zés lesz a legfontosabb, a legjobb

húsz között szeretnék végezni. Az-

tán majd négy év múlva Tokióban

jöhet a pont- vagy az éremszerzés

– nyilatkozta még a verseny előtt.

Most már tudjuk, felülmúlva vára-

kozásait, 37 nemzet versenyzői kö-

zül a 14. helyet szerezte meg Rió

de Janeiróban, eddigi életének leg-

nagyobb küzdelmében. 

– Az olimpia azért is volt nagy

kihívás, mert a Laser Radial hajó-

osztályban nagyon fiatalnak számí-

tok, a mezőny legjobbjai 28–30

évesek. A megmérettetés előtt

mindössze két alkalommal tudtam

kipróbálni, milyen a vitorlázás a

helyszínen, ez azért lényeges, mert

ebben a hajóosztályban különösen

fontos a felkészültség, ez dönti el

az eredményeket – fogalmazott a

találkozón, amelynek Michael Sei-

ferling, a Sennebogen GmbH ba-

latonfüredi egységének vezérigaz-

gatója volt a házigazdája.

Márinak korábban Eszes Tamás

volt az edzője, a kvalifikáció során

pedig Andreas Geritzer. Az olim-

pián Laura Baldwin brazil edző irá-

nyította, látta el jó tanácsokkal.

A hajóosztályban tíz futamot indí-

tottak az olimpián. Naponta kétszer

álltak rajthoz és összesen öt pálya-

részen mérték össze a tudásukat a

versenyzők. Minden helyszínen kü-

lönbözőek voltak az áramlatok és

változó a széljárás, amely nagyon

megnehezítette a versenyzést. Reg-

gelenként hiába beszélte meg ed-

zőjével, mire számíthatnak, soha

nem úgy történt – idézte fel a tör-

ténteket.

– A rajt előtt mindig igyekeztem

megnyugtatni magam, mert a leg-

nagyobb sportolók is buktak már

el nagy versenyeken azért, mert tú-

lizgulták magukat. Ráadásul nem

úgy tették a dolgokat, ahogy azt

begyakorolták, hanem valami pluszt

akartak hozzátenni, ami felesleges.

Arra koncentráltam, ne essek ebbe

a hibába.

Érdi Mária részletesen mesélt a

versenyekről, végigelemezte a futa-

mokat, milyen hibákat vétett és mit

kellett volna másként tennie.

Az első futamon huszadik volt, a

másodikon még hátrébb végzett. –

A második nap reggelén úgy kel-

tem fel, hogy ma mindenkit legyő-

zök. A Ponte pályaszakaszon, jó rajt

után sikerült az élre állnom és csak

a szélre koncentrálva, minden mást

kizárva, az első helyen is értem

célba. Így nyertem meg életem első

olimpiai futamát – mondta moso-

lyogva.

Nehezítette a dolgát a sűrű me-

zőny. Mindenki maximális teljesít-

ményt akart nyújtani, ha egy má-

sodpercre is lankadt a figyelem, ak-

kor akár húsz helyet is vissza lehe-

tett csúszni, amin jelentősen javí-

tani szinte lehetetlen volt – tette

hozzá. 

A beszámolóból kiderült, jókora

csapatra van szükség ahhoz, hogy

folyamatosan, egyre jobb eredmé-

nyeket érhessen el egy versenyspor-

toló. A team része: az edző, erőnléti

edző, gyúró, sportpszichológus, di-

etetikus, logisztikus és egy mened-

zser. A felkészülés során különböző

edzések, taktikai megbeszélések

színesítik a napi 3–5 óra vitorlázást.

A vízen éves átlagban 700–800

órát, fizikai erőnléti edzésekkel 400

órát tölt el. 

A jó helyezés eléréséhez a leg-

fontosabb: a kipihentség, az önbi-

zalom, a lehető legjobb rajt, a ver-

seny végéig kitartó koncentráció, a

napi időjárási viszonyok megfelelő

felmérése- sorolta, majd megje-

gyezte: erősségét a hibáiból való ta-

nulásban, azok korrigálásában, és a

jó adottságaiban látja. 

– Rájöttem, hogy minden hely-

zetre nyugodtan kell reagálni, de

egyben gyors megoldást is kell ta-

lálni, ja és az is nagyon fontos, hogy

a bójáknál mindig jól körbe kell

nézni. Van négy évem a tokiói olim-

piáig, hogy tapasztalatot és rutint

gyűjtsek – jelentette ki a vitorlázó,

akinek minden megnyilvánulásából

az elszántság és tudatosság érződött.

Érdi Máriának nem lesz ideje pi-

henni, szinte havonta vesz részt vi-

lágversenyeken, Balatonfüredről

Kínába, Japánba, Ausztráliába, Új-

Zélandra, Miamiba, Franciaor-

szágba repítik a szelek, várják a vi-

zek.

A beszámolója végén egy kép vil-

lant fel róla, amin a Tokió – jövök

felirat volt olvasható. Biztos vagyok

benne, valóra váltja álmát.

SOMOGYI JUDIT

Érdi Mária: Nem akartam túlizgulni 
Nemrég még a tihanyi általános iskola tanulója volt, jelenleg is a Ti-
hanyi Hajós Egylet versenyzője. Itt kezdett el hat éve vitorlázni.
Azóta szélsebesen éri el az egyre jobb eredményeket, egymás után
nyeri a világversenyeket. Mára négyszeres ifjúsági világbajnok, egy-
szeres ifjúsági Európa Bajnok, háromszoros felnőtt magyar bajnok,
a Nemzetközi Vitorlás Szövetség ösztöndíjasa, a Bengt Julin Trófea
2015 kitüntetettje, akit háromszor választottak az Év Vitorlázójává. 
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Szeptember 9-én, pénteken az

SMS együttes utcabáljával vette

kezdetét a három napig tartó viga-

dalom. A szombaton délelőtt a gye-

rekeké volt, igazi virtus és bátor-

ságpróbán vehettek részt, termé-

szetesen a játékok nagy része a szü-

rethez kapcsolódott. A Tihanyi Táj-

házak udvarán kézműves foglalko-

zás és népi játékok várták a kicsiket

és nagyokat. 

Estére megtelt a főtér, a Sforzato

Brass Band fúvósai segítségével han-

golhattak az esti kikapcsolódásra. A

sztárvendég Gáspár Laci volt, aki azt

is elárulta a szép számú közönség-

nek, hogy már elmúlt 23 éves, ami-

kor először látta a Balatont.

Vasárnap délután minden eddi-

ginél népesebb és színesebb menet

indult el a Belső- tó partjáról. A

Várpalotai Bányász Fúvószenekar

felvezetésével mazsorettek, zászló-

forgatók, reneszánsz ruhás lányok,

angyaltáncosok, sőt huszárok, be-

tyárok és rengeteg fogat vonult fel.

Többek között a Ferenc- pince ko-

csijáról mindenki megkóstolhatta

a finom tihanyi borokat. Az Apát-

ság előtt Nyíredy Maurus atya ál-

dotta meg a szőlőt és a kenyeret. 

A programok a főtéren folytatód-

tak, a Tihany Gyermek Táncegyüttes

műsora után a Tihanyi Asszonykó-

rus lépett fel nagy sikerrel. A téren

tihanyi és környékbeli borosgazdák

kínálták portékájukat, a finom bo-

rokhoz Veszprém Város cigányzene-

kara muzsikált. Utánuk a fiatal és

nagyon lelkes Peter Sramek varázsolt

igazi buli hangulatot a térre. Az estét

a Búgócsiga együttes utcabálja zárta. 

RÓZSA ÉVA

A szőlő és a bor ünnepén
Mint minden évben, idén is szep-
tember második hétvégéjén a sző-
lőé és a boré volt a főszerep Ti-
hany főterén. A nyári melegben
sok száz vendég szórakozhatott a
Szüreti Napok rendezvényein. 

A rendezvényen a borosgazdákat kérdeztük az idei termésről. A ti-
hanyi Aradi István szerint a közepesnél jobb az ez évi termés, ha marad
a jó idő, akkor a bor minőségével sem lesz gond. Szerencsére a júliusi
nagy vihar elkerülte a félszigetet, így nem keletkezett jelentős kára a
helyi gazdáknak.

Nem volt ilyen optimista a balatonfüredi Koronczai Zsolt. Elmondása
szerint az április fagyok a rügyekben okoztak károkat, míg a júliusi
hatalmas vihar és jégeső pont Balatonfüredet kapta el a legjobban, így
nem tekint nagy várakozással az idei szőlőtermés elé. 

FOTÓK: BARANYAI KÁROLY

Az átadási ceremónián a Magyar

Labdarúgó Szövetséget Török Gá-

bor képviselte. Mint köszöntőjében

elmondta: hivatalosan az MLSZ

elnökségi tagjaként az lenne a fel-

adata, hogy az elnökség üdvözletét

átadja, és sok sikert kívánjon a fut-

ballpályához. – Nem hivatalosan,

egy olyan kisfiúnak az apukájaként,

aki a tihanyi U9 csapatban futbal-

lozik, azt kell, hogy mondjam, egy

álom valósult most meg. Szá-

momra, mint egy futballozó kisfiú

apukájának, több szempontból is

nagy lehetőség ez a pálya. Először

is itt színvonalas mérkőzéseket lát-

hatok majd, másrészt a fiamat is fi-

gyelemmel követhetem futballista-

ként – mondta Török Gábor.

Az avató ünnepségen a Tihanyi

FC klubelnöke, Horváth Béla né-

hány mondatban összegezte az el-

múlt időszak eredményeit, esemé-

nyeit. Kiemelte, szeretné, ha a tele-

pülésen egy utánpótlás sziget való-

sulna meg. – Ez csak úgy jöhet

létre, ha van egy olyan felnőtt csa-

pat, amelyre a gyerekek fel tudnak

nézni, és ahova idővel és sok mun-

kával lehetőségük van bekerülni.

Ennek egyik alapkövévé vált a most

átadott pálya – vélekedett az elnök.

Kontrát Károly, Tihany ország-

gyűlési képviselője, lényegre törően

csak ennyit mondott: 

– Gratulálok mindenkinek, aki

tett ezért a pályáért, akiknek kö-

szönhetően itt lehetünk. Köszönjük,

álmodjunk tovább, hajrá Tihany!

Az ünnepélyes átadó után kez-

detét vette a pályaavató mérkőzés,

melyen a Magyar Újságíró Váloga-

tott mérte össze a tudását a Veszp-

rém Megyei Öregfiúk csapatával.

A szünetben tizenegyes rugó baj-

nokság szórakoztatta a jelenlévőket,

szép számú érdeklődővel. A meccs

után, melyet az Újságíró Válogatott

nyert meg – a gyerekeket játékos

sportvetélkedő várta. 

R.É

Pályaavató az utánpótlás
félszigetén

Nemrégiben ünnepelhette Ti-
hany a felnőtt labdarúgócsapat
sikerét, a közelmúltban pedig
újra sportünnep részesei lehet-
tek a településen élők: átadták az
új műfüves focipályát.

A Belső-tónál immár harmadszor

megrendezett versenyen nemcsak

az ifjú és felnőtt korosztály, hanem

a gyerekek is lehetőséget kaptak

arra, hogy megszeressék a futást. Az

au gusztus végi versenyen óvodások

és iskolások mérhették össze tudás-

ukat 400 illetve 800 méteren. 

A felnőtt futóknak a távolság és

idő tényezőkön kívül a terepkörül-

mények és a nagy meleg is megne-

hezítették a dolgukat. Az emelke-

dőkkel tűzdelt pályát méltán lehe-

tett extrémnek nevezni. Azok, akik

még inkább extrém futásra vágytak,

a Lóczy tanösvényen róhatták le a

24 kilométeres távot. Marsó Barna,

az egyesület egyik alapítója sike-

resnek nevezte a versenyt, amelyen

a tihanyi lakosok ingyen vehettek

részt. A tihanyi önkormányzat, a

helyi vállalkozók, és a szponzorok

által olyan élményt tudtunk nyúj-

tani, amire jó visszaemlékezni, mert

a futás lehet élmény és itt Tihany-

ban lehet Xtreme is – tette hozzá.

S. J.

Extrém futás a Belső-tónál
Mintegy 350, az ország több te-
lepüléséről érkező amatőr futó
állt rajthoz a Balaton-felvidéki
Aktív Szabadidő Egyesület által
rendezett Tihany  Xtreme 21 te-
repfutóversenyen.
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Fájdalmasan kevés idő telt el azóta, hogy januárban

végső búcsút vettünk Tihany egyik kiemelkedő alak-

jától, Végh Laci bácsitól, az „öreg halászok” legidő-

sebbjétől. Akkor még nem sejtettük, hogy alig pár

hónap elteltével ismét búcsúzunk. Leírni is nehéz:

szeptember 5-én elment Varró János bácsi is. 

1930-ban született, öten voltak testvérek. 1946–48

között Bittera növénytermesztőnél volt kocsis, majd

1950-ig a Községi Vízműnél segédmunkás. 1950–53

között katona, majd az aszófői malomipari egyesü-

lésnél segédmunkás. 1954-ben kezdett dolgozni a

halászatban, először halászként, majd hajóvezető-

ként. Feleségével, Annus nénivel idén ünnepelték

60. házassági évfordulójukat, velük ünnepelt az egész

családja, Anna lánya, János fia, és hat unokája. 

Nem könnyű János bácsiról írni. Múlt időben

pedig szinte lehetetlen. Áradt belőle valami, amit

nagyon nehéz megfogalmazni. A tekintély, ami nem

tanulható, nem erőszakolható ki, nem függ az ember

külső megjelenésétől, hangerejétől, hanem az egyé-

niségében rejlik. Belőle sugárzott. Nyugalom, csen-

des derű vette körül, mondatai mögött tudás, ta-

pasztalat és emberi bölcsesség húzódott, önkénte-

lenül is tiszteletet keltve az emberekben. 

A halászok tiszteletére megrendezett Garda Fesz-

tiválon a kezdetektől fogva lelkesen, kissé megha-

tódva vett részt idős társaival, Sörös Lajos bácsival,

Végh Laci bácsival, Pekár Miklós bácsival. A Pro

Tihany díjat a jubileumi, tízedik Gardálián már

csak hárman vehették át. Tihany büszke volt arra,

hogy köztünk éltek.  Miklós bácsi egyedül maradt,

a Fesztivál már soha nem lesz olyan, mint régen. 

A tavalyi fesztiválra is hívtuk, és nagyon vártuk

János bácsit. Egészsége nem engedte, hogy ott le-

gyen, a szíve mégis „odahúzta”. A rendezvény a há-

zuk közelében szoboravatóval kezdődött. Az ün-

nepség közben vettem észre, hogy kertje biztonsá-

gában, de mégis csak velünk tartott, csendben fi-

gyelve az eseményeket…

Hangját, ízes beszédét megőrizte a technika. Több

Tihanyról szóló filmben, rádióműsorban, újságcikk-

ben szerepelt, elsősorban a halászatról, a gardáról

mesélt.  

Nagyon fog hiányozni, János bácsi! Emlékét szere-

tettel megőrizzük.

RÓZSA ÉVA

Ismét búcsúzunk…„Midőn a roncsolt anyagon

Diadalmas lelked megállt;

S megnézve bátran a halált,

Hittel, reménnyel gazdagon

Indult nem földi útakon,

Egy volt közös, szent vigaszunk

A lélek él: találkozunk!”

Arany János

A II. világháború alatt több mint

félszáz repülő zuhant a Balatonba,

többnyire harci cselekmények kö-

vetkeztében. Közöttük a magyar

mellett német, szovjet, angol, ame-

rikai egyaránt volt. Egy részüket

még a háború alatt kimentették, s

újra felhasználták a még épen ma-

radt darabjaikat. Nagyobb részüket

a háborút követő években emelték

ki, egyrészt újrafelhasználás végett,

másrészt a balesetveszély elkerü-

lése miatt. A vízbe került robba-

násveszélyes anyagok mellett ma-

guk a roncsok is komolyan akadá-

lyozták az újfent meginduló hajó-

zást, valamint a nagyhálós halá-

szatot. 

Számos maradvány azonban még

ma is a Balatonban van, és alacsony

vízállásnál elő is kerül belőlük né-

hány. 

A Balaton fölött a háborúban

azért is volt viszonylag sok légicsata,

mert a tó részét képezte az un.

Margit-vonalnak. Tihany szerepe

különösen fontos volt a repülők

személyzete számára, mert a helyi

viszonyokat nem ismerő külföldi

pilóták tájékozódását nagyban se-

gítette a félsziget levegőből jól be-

azonosítható formája. 

A Balaton legmélyebb pontja, az

ún. tihanyi kút több repülőgép te-

metőjévé vált. Közöttük volt B-24-

es Liberator és kéttörzsű P-38-as

Lighting is. Ezeket 1952-1953-ban

emelték ki. Egy Liberator Zamárdi

előtt zuhant le, és alacsony vízál-

lásnál jól látható volt a kiálló futó-

műve. A gép törzse és szárnya a 3,5

méteres vízben az iszapba fúródott.

Kiemelésére 1950-ben került sor.

A teljesen ép futómű, a benne lévő

golyóscsapágyakkal és a krómnikkel

acéltengellyel nagy értéket képviselt

akkoriban. 

A tihanyi halászbrigádnak is

meggyűlt a baja egy ronccsal, ami-

kor 1953. augusztus 1-én, Balaton-

földvár és Udvari között hálóhúzás

közben repülőroncsba akadtak. A

roncs komoly hálósérülést okozott

a tihanyiak nagyhálójában. Értesí-

tették is a siófoki illetékes hivatalt,

hogy mielőbb emeljék ki a gépet,

mert az akadályozza a terület leha-

lászását. A hivatal visszaírt a halá-

szati vállalatnak, hogy bójával előbb

megjelölnék a helyet, s bójájuk van

is, de a halászok adjanak 10 méter

hosszú használt lehorgonyzó láncot,

mert azzal nem rendelkeznek.

(Ilyen idők voltak.) Nem mehetett

gyorsan a dolog, mert a roncs helyét

elvesztették, s még egy októberi fel-

jegyzésben is azt írták, hogy „min-

den útnál figyelik”, de egyelőre nem

találják. 

A levéltári iratokból az is kiderül,

hogy az elég költséges kiemelések-

nél többnyire a roncsoknak csak a

nagyobb, jól hasznosítható darab-

jaira figyeltek, csak a „javát” készül-

tek kiemelni, az apróbb alkatrészek,

darabok felkutatását feleslegesnek

tartották. Azok – a roncsvadászok

nagy örömére – beágyazódva az

iszapban ma is ott vannak. 

HÉJJAS PÁL

Világháborús repülőroncsok Tihany körül
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– Szomorúan tapasztalom, hogy

csökkenő tendenciát mutat a rész-

vételi arány, pedig a tihanyi véradók

száma néhány évvel ezelőtt még el-

érte a negyven főt. A legutóbbi vér-

adásra, az extrém futás versenyen

tizenheten jöttek el, közülük nyol-

can a futók és hozzátartozóik közül

kerültek ki – mondja Libisch Éva.

Egy-egy ilyen alkalommal 4,5 dl

vért vesznek le az önkéntesektől,

mindez az adminisztrációval együtt

húsz percet vesz igénybe. A rend-

szeres véradók arról számolnak be,

hogy a véradás után felfrissültnek

érzik magukat és természetesen jó

érzés az a tudat, hogy másokon se-

gíthetnek. A biztonságos hazai vér-

ellátást évente 420–450 ezer egység

vér biztosítja. Ez azt jelenti, hogy

évente közel félmillió önkéntes se-

gítő karjára van szükség. 

– Legközelebb november végén

jövünk Tihanyba, jó lenne, ha újra

elérnénk a negyvenes létszámot.

Megoldás lehetne az is, hogy min-

den rendszeres véradó magával hoz

valakit, aki nem riad meg egy tű-

szúrástól. 18–65 év között bárki ad-

hat vért, a férfiak évente akár ötször,

a nők maximum háromszor.

A hely színen orvosi vizsgálat van,

ami egyben szűrővizsgálat is – fo-

galmazott Libisch Éva. 

SOMOGYI JUDIT

Véradókat keresnek

Tihany Község Önkormányzata, a Németh László Művelődési Ház és a
Tihanyi Bencés Iskola tisztelettel meghívja Önt és családját az 1956-os

forradalom 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre

2016. október 23-án, vasárnap a 10 órás szentmise
után a Művelődési Ház színháztermébe

Ünnepi beszédet mond: Tósoki Imre polgármester

Közreműködnek a Tihanyi Bencés Iskola diákjai

Október 23.

Adj vért és add tovább! – ezzel
a szlogennel indított véradó-
kampányt a Magyar Vöröske-
reszt, hiszen minden csepp
vérre szükség van a folyamatos
és biztonságos vérellátáshoz.
Tihanyban évente négy alka-
lommal hirdetnek véradást.
A véradásról és a tihanyi sajá-
tosságokról Libisch Éva megyei
koordinátor beszélt lapunknak.

Októberi programok

Július 21.–október 9.
Gulácsy álmai című kiállítás a Kogart Galériában

Augusztus 23.–november 15.
Festői Tihany, Tihany festői- a félsziget egy lokálpatrióta szemével
(Bencés Apátság)

Szeptember 24. szombat, 10.00
Kézműves foglalkozás, mesehallgatás a Népmese Napja közeledtével (Könyvtár)

Október 2. szombat, 18.00
Táncház élőzenére gyerek táncházzal, tánctanítással a Tihanyi Bencés Iskolában
Táncot tanít: Csizmazia Csönge és Csizmazia Kenéz

Október 7. péntek, 18.00
Nászút a világ körül biciklivel – előadás a Németh László Művelődési házban

Október 12. szerda, 16.30
Olvasólámpa olvasóklub – A szív hídjai könyvben, filmen, színházban
(Könyvtár)

Október 15. szombat, 16.00
Tihanyi Dúdoló Navratil Andreával
Közös éneklés az egyik legnagyszerűbb magyar népdalénekessel
(Németh László Művelődési Ház)

Október 15. szombat
Vendégségben a Levendula Ház a Tihanyi PIAC Placcon 

Október 22. szombat
Levendulás étel- és italkóstolás, kézműves foglalkozás, lekvár főzés
a Levendula Házban 

Október 23. vasárnap, 11.00
Ünnepi megemlékezés

November 12. szombat, 18.00�22.00

Az Eszterlánc együttes és Navratil Andrea
mezõségi népzenei koncertje
Utána táncház élõzenével, gyerektáncházzal,
tánc tanítással
A táncházban mezõségi énekeket tanít
Navratil Andrea
Táncot tanít: Csizmazia Csönge és
Csizmazia Kenéz
Helyszín:Tihanyi Bencés Iskola

Minden hétfõ délután népi
furulyaoktatás a Tihany Bencés
Iskolában Juhász Dénes
népzenésszel.



Hirdessen a TIHANYI VISSZHANGBAN!
Érdeklődés a media@tihany.hu e-mail címen.
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